NocOut.se årsmöte 2011
2011-05-09
Närvarande:
Martin Karlsson, Kenneth Gåse, Henrik Gustafsson, Fredrik Carlén, Magdalena Jacobsson, Andreas
Weckfors, Elin Karlsson, Gustav Lind, Mårten Jacobsson, Anna Wallentinsson och Anna Carlén
1. Mötet öppnades av ordförande Martin Karlsson
2. Röstlängden för mötet fastställdes till 6 personer.
3. Till mötesordförande valdes Magdalena Jacobsson och till mötessekreterare valdes Anna Carlén.
4. Till protokolljusterare och tillika rösträknare valdes Andreas Weckfors och Elin Karlsson.
5. Mötets utlysande godkändes.
5. Dagordningen godkändes.
6. Styrelsens rapport
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 godkändes.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret diskuterades. Mötet fann att den ekonomiska berättelsen inte var tillräckligt
detaljerad. Se även punkt 7 och 8.
7. Till årsmötet hade revisor Maria Svensson inte inkommit med berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret, frågan om fastställande av revisorns
berättelse bordlades därför. Årsmötet beslutade att när revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2010
finns tillgänglig ska den distribueras till de sex röstberättigade medlemmar som närvarade vid
årsmötet, så att de får möjlighet att godkänna balans- och resultaträkning samt revisorns berättelse.
8. Likaså frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2010 bordlades tills dess att förutsättningarna
under punkt 7 uppfyllts. Om de röstberättigade medlemmarna godkänner revisorns berättelse
beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2010.
9. Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 200:- per kalenderår. För medlem som betalar
medlemsavgiften i november eller december gäller medlemskapet även för kommande kalenderår.
10. Verksamhetsplan och schablonbudget för 2011 fastställdes. Styrelsen fick i uppdrag att utforma
en mer detaljerad budget till nästa årsmöte.
11. Styrelsens förslag till stadgeändringar:
a) §25 Ändring av första meningen avseende antalet ledamöter i styrelsen: ”Styrelsen består
av ordförande samt sex övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.”
Förslaget godkändes genom omröstning, med 5 röster mot 1.
b) § 21 Förtydligande av punkt 12b avseende ledamöternas tid i styrelsen: ”halva antalet
övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år och halva antalet övriga ledamöter för en tid
av 2 år;”. Förslaget godkändes.

12. Val av styrelse
a) Ordförande Martin Karlsson, valdes för en tid av 1 år.
b) Ledamöter Daniel Nilsson, Gustav Lind och Anna Wallentinson, valdes för en tid av 2 år
vardera, samt Emilie Lejon som valdes för en tid av 1 år.
Ledamöter Anna Carlén och Mårten Jacobsson valdes för en tid av 2 år vid förra årsmötet
och sitter således kvar i styrelsen.
c) Suppleanter Maria Svensson och Henrik Gustafsson, i nämnd ordning, valdes för en tid
av 1 år.
d) Revisor Johan Axelsson samt suppleant Fredrik Carlén, valdes för en tid a v 1 år.
e) Valberedningen ledamöter Elin Karlsson (valberedningens ordförande) samt Kenneth
Gåse och Fredrik Carlén, valdes för en tid av 1 år.
f) Ombud till SDF-möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med
ombud valdes inte på årsmötet, styrelsen får i varje enskild fall mandat att utse representant
för föreningen.
13. Årsmötet avslutades.
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justerare Elin Karlsson

________________________
sekreterare Anna Carlén

